
 

 

Referat, ordinært  KiN-møde, fredag den 18. marts på 

Rold Storkro 

Referent: Malene 

1. Tilstede  

Carsten Baumann, Line Møller, Eva Østergaard, Thomas Jakobsen, Kasper Bonde, Signe 

Wang Carlsen, Erik Randrup, Kristian Dalgaard, Lars Frandsen, Henrik Hammer, 

Thomas Mikkelsen, Jan Jacobsen, Palle Vang, Morten Lønborg Friis, Rikke Kamedula 

Skovsbo, Malene Wennerlin 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

3. orientering fra aktuelle regionale møder og konferencer  

Jan Jacobsen: 

MGK´s rammeaftale udløber i 2016. Musikudvalget er i gang med at lave en ny aftale. Der 

er lavet en midtvejsevaluering. Der er tilfredshed med Nordjylland. Der er en svaghed i 

tallene – der måles kun på 2014, og der var der ikke så mange elever – men nu er der 

opgang igen. 

Karaktergennemsnit på optagelsesprøver er under landsgennemsnittet, men Nordjylland 

ligger højt i forhold til, hvor mange der kommer ind på en musikuddannelse. 

Der skal spares 2 % pr år – men som udgangspunkt beholdes den relative bevilling. Skt. 

Annæ tilføjes tilskud.  

Der arbejdes på at slanke aftalerne – der skæres ind til benet. Mere info på 

Kulturstyrelsens hjemmeside  MGK ansøgerne kommer fra stort set alle kommuner – Læsø 

og Brønderslev er dog underrepræsenteret.  

MGK rammes af OK16. Skal-reduktionerne forsvinder.  

Thomas Jakobsen: 

Kulturkanten – procesdag, identitet, læringsmiljøer. Ny fortælling, samarbejde på tværs, 

unge talenter har de samme udfordringer på tværs af retning. 

Regionens Kulturkonference – forståelsesspænd mellem de udøvende kunstnere og 

kulturinstitutionerne. Den regionale egenart. 

Kulturskolerne kan være med til at skabe den konsistente fortælling.  

Musikterapi – musik og sundhed, en ny vinkel.  



BMMK: 

Styregruppemøde omkring unge, talent og samfund – der var inviteret bredt ud i kredsen. 

Evt. 

Rikke: 

Musikskolernes dag  

Skal vi gøre det samme i Nordjylland eller skal vi gøre noget andet? Der ligger meget 

arbejde bag – der er ikke pt. Opbakning til i KiN at genoptage idéen.  

Jan: 

Orientering fra DKML – tre indsatsområder 

 Skoleorkestre 

 OK16 

 Udvikling af Kulturfagene 

Musikskoletænketank – Formanden for DMKL er repræsenteret. Kommissoriet findes på 

Kulturstyrelsens hjemmeside.   

 

 

 

 

 

 


